
 הסעות

 

 אשדוד עד רחובות והשפלה הדרומית

 

 טלפון כתובת יישוב ארגון

שרה-יד  
-ראשון
 לציון

22רח' גבעתי   
03-9543332, 
03-9543331 

עזר מציון, מרכז עזר לחולה 
ולנזקק אגף לסיעוד ותמיכה 

 בקשישים
 רחובות

רח' מנדלי 
מוכר ספרים 

18 
08-9456144 

עזר מציון, מרכז עזר לחולה 
ולנזקק ואגף לסיעוד ותמיכה 

 בקשישים
4רמב"ם  אשדוד  08-8606727 

עזר מציון, מרכז עזר לחולה 
ולנזקק ואגף לסיעוד ותמיכה 

 בקשישים
1הנשיא  לוד  

08-9160522, 
08-9610523 

עזר מציון, מרכז עזר לחולה 
ולנזקק ואגף לסיעוד ותמיכה 

 בקשישים

-ראשון
 לציון

4רח' אברבנל   03-7366014 

עזר מציון, מרכז עזר לחולה 
 ולנזקק

מודיעין 
 עילית

מסילת ישרים 
5 

08-9743838 

עזר מציון, מרכז עזר לחולה 
 ולנזקק

-ראשון
 לציון

רח' קריית 
2/18קליב   

03-9658244 



 טלפון כתובת יישוב ארגון

1רח' הבושם  אשדוד עזרה למרפא  08-8525541 

 אזור הדרום

 טלפון כתובת יישוב ארגון

שרה-יד שבע-באר   
ליד בי"ס רננות, רח' אבן 

10גבירול   
08-

6482999 

שרה-יד  
בני 

 נצרים/יובל
מזכירות הישוב, בקראוון 

 הצהוב ליד המשרדים
08-

9922192 

עזר מציון, מרכז עזר 
 לחולה ולנזקק

 אשקלון
בית חולים ברזילי, 

3ההסתדרות   
052-

7678166 

עזר מציון, מרכז עזר 
 לחולה ולנזקק

1רח' ירושלים  נתיבות  
08-

9932227 

עזר מציון, מרכז עזר 
 לחולה ולנזקק

גת-קרית 20רחבת עין הבשור    
08-

6815678 

 אזור חיפה והגליל המערבי

 טלפון כתובת יישוב ארגון

אגודה למען הקשיש 
 במגזר הערבי

16רח' ההגנה  עכו  04-9919228 

שרה-יד  חיפה 
, 31דוד המלך 

 נוה דוד
04-8382226, 04-

8381704 



 טלפון כתובת יישוב ארגון

עזר מציון, מרכז עזר 
 לחולה ולנזקק

אור 
 עקיבא

261נוה אלון   04-6362940 

עזר מציון, מרכז עזר 
 לחולה ולנזקק

-זכרון
 יעקב

829רמת צבי   04-6396194 

 אזור ירושלים והסביבה

 טלפון כתובת יישוב ארגון

שרה-שרה, בית יד-יד 124שד' הרצל  ירושלים   
02-6444455, 02-

6444444 

עזר מציון, מרכז עזר 
 לחולה ולנזקק

25רח' ירמיהו  ירושלים  02-5002111 

עזרה למרפא )סניף 
 (עצמאי

 ירושלים
מקור ברוך, רח' גשר 

14החיים   
02-5388750 ,02-

5381099 

 ירושלים עמית
, 58רח' המלך ג'ורג' 

7052ת.ד.   
02-6251692, 02-

6251694 

 

 

 

 

 



גליל, גולן -צפון   

 

 

 טלפון כתובת יישוב ארגון

שרה-יד שאן-בית   04-6588489 רח' אשתורי הפרחי, שכ' אליהו 

שמונה-קרית עזרה למרפא 21רח' דן דיין    04-6949408 

 אזור שרון ועמק חפר

 טלפון כתובת יישוב ארגון

עזר מציון, מרכז עזר 
לחולה ולנזקק ואגף לסיעוד 

 ותמיכה בקשישים
ב 43נוה עמל, רמז  הרצליה ' 

09-9569333, 
09-9512693 

עזר מציון, מרכז עזר 
לחולה ולנזקק ואגף לסיעוד 

 ותמיכה בקשישים

-אור
 יהודה

2דוד אלעזר   
03-6347762, 
03-6343592 

עזר מציון, מרכז עזר 
לחולה ולנזקק ואגף לסיעוד 

 ותמיכה בקשישים

-כפר
 סבא

34ויצמן   09-7682727 

מציון, מרכז עזר עזר 
לחולה ולנזקק ואגף סיעוד 

 ותמיכה בקשישים
4סמילנסקי  נתניה  09-8878418 

עזר מציון, מרכז עזר 
לחולה ולנזקק, ואגף 

 לסיעוד ותמיכה בקשיש

-פתח
 תקוה

33רח' ברנדה   
03-9049990, 
03-9048689 



 טלפון כתובת יישוב ארגון

עזר מציון, מרכז עזר 
 לחולה ולנזקק

 יצהר
, ד.נ. לב 185בית 

 השומרון
02-9975253 

עזר מציון, מרכז עזר 
 לחולה ולנזקק

-כפר
 סבא

45טשרניחובסקי   
09-7400515, 
09-7472982 

עזר מציון, מרכז עזר 
 לחולה ולנזקק

-קרני
 שומרון

ד.נ. לב השומרון, 
10רח' אלישיב   

09-7929141 

עזר מציון, מרכז עזר 
 לחולה ולנזקק

 רעננה
בית חולים 

 2לוינשטיין, בנין 
1קומה   

09-7741737, 
09-7715691 

עזר מציון, מרכז עזר 
 לחולה ולנזקק

-פתח
 תקוה

מרכז אורנית, רח' 
40קפלן   

03-9277777 

186רח' אחוזה  רעננה עזרה למרפא  09-9987948 

אביב והסביבה-אזור תל  

 טלפון כתובת יישוב ארגון

שרה, בית חולים -יד
 איכילוב

יפו-אביב-תל  
בית חולים 

6איכילוב, ויצמן   
03-6974398, 03-

6952992 

שרה, ומרכז -יד
 תצוגה אשל שרה

יפו-אביב-תל 37רח' זמנהוף    
03-5238974, 03-

5242571 

שרה, צהלון, -יד
 מנהלת אזור המרכז

יפו-אביב-תל  

כניסה מרח' 
, שד' 20ארליך 

, 100ירושלים 
 יפו

03-6819706, 03-
6819705 

עזר מציון, מרכז עזר 
לחולה ולנזקק ואגף 

לסיעוד ותמיכה 
 בקשישים

ברק-בני  
רח' הרב רבינוב 

5 
03-6144600, 03-

6144444 

עזר מציון, מרכז עזר 
לחולה ולנזקק ואגף 

ים-בת 3חביבה רייך    03-6595070 



 טלפון כתובת יישוב ארגון

לסיעוד ותמיכה 
 בקשישים

עזר מציון, מרכז עזר 
לחולה ולנזקק ואגף 

לסיעוד ותמיכה 
 בקשישים

 חולון
הנרייטה רח' 

31סאלד   
03-5043131 

עזר מציון, מרכז עזר 
 לחולה ולנזקק

9ריינס  גבעתיים  03-5714655 

עזר מציון, מרכז עזר 
 לחולה ולנזקק

-גני
תקוה/גבעת 

 סביון

רח' קדושת יום 
6טוב   

03-5341657 

עזר מציון, מרכז עזר 
 לחולה ולנזקק

השומר-תל 61ביתן    03-5341338 

ברק-בני עזרה למרפא  
 24רח' חיד"א 

פינת רח' רייך, 
518ת.ד.   

03-5777000, 
03-לחירום 

6750750 

גן-רמת עזרה למרפא  
גינת הבושם, 
12-רח' לב זהב 

10 
03-6742622 

שירותי הסעה 
למוגבלי ניידות, 

 יהודה זהר
 גבעתיים

, ת.ד 20וייצמן 
584 

054-547439 ;03-
9362685 ;03-

7326647 

 

 

 

 



 

 החזר על נסיעות 

 

 :ההחזר גובה. לטיפולים הנסיעה הוצאות למימון זכאים דיאליזה חולי

 החולים לבית מביתו הנסיעה הוצאות של מלא כספי להחזר זכאי המטופל
 .הציבורית התחבורה לתעריפי בהתאם ובחזרה

 .למלווה 50% של למימון זכאי הציבורית בתחבורה הנוסע מטופל

 .מההוצאה 50% של החזר יקבל במונית או באמבולנס המוסע מטופל

 

 אונקולוגי חולה

( והמודיאליזה הקרנות, כימותרפיה טיפולי) ח"בבי טיפולים לקבלת הנוסע
 מלא כספי להחזר זכאי המטופל – ההחזר גובה. בנסיעות כספי לסיוע זכאי
 בגובה( הכיוונים לשני החזר) ובחזרה ח"לביה מביתו הנסיעה הוצאות של
 מגובה 50% של להחזר זכאי המטופל של מלווה. ציבורית תחבורה דמי

 תאריכי לגבי ח"מביה אישור להציג יש ההחזר את לקבל כדי. הנסיעה עלות
 הנוסע מטופל(.החולים קופת בפני להציג יש האישורים את) הטיפולים

 .מההוצאה 50% של החזר יקבל במונית או, באמבולנס

 

 ניצולי שואה

 

 מימון טיפול רפואי
 הנך זכאי למימון טיפול רפואי במחלות שהוכרו כקשורות לרדיפות השואה.

-03* או  5105לבירור זכאות וקבלת ההטבה נא פנה לרשות בטל' 
5682651. 

המחלות יש לבדוק את האפשרות לקבלת החזר נסיעות עבור טיפולים בגין 
 המוכרות.

  

 


